
 التقرير البيئي األورويب 
للطريان 2019

امللخص التنفيذي

يقدم التقرير البيئي األورويب للطريان الثاين )EAER( هذا تقييًم مستحدثًا لألداء البيئي لقطاع الطريان املنشور يف التقرير األول يف عام 2016. وقد أدى النمو املستمر لهذا القطاع إىل فوائد 

اقتصادية وللتواصل داخل أوروبا، كم يحفز االستثمر يف مجال التكنولوجيا الجديدة. ويعتمد ذلك عىل مجموعة واسعة من الخربات والنهج املبتكرة من القطاعات األخرى، مم يهيئ فرًصا جديدة 

محتملة ملعالجة التأثريات البيئية الناجمة عن الطريان. ومع ذلك، فمن املعرتف به أن مساهمة أنشطة الطريان يف أثر تغري املناخ والضوضاء وجودة الهواء آخذة يف االزدياد، مم يؤثر عىل صحة 

املواطنني األوروبيني ونوعية حياتهم.

يجرى استثمر موارد كبرية عىل الصعيدين األورويب ويف نطاق الدول األعضاء، باإلضافة إىل الصناعة، ملواجهة التحدي البيئي هذا. ويف حني أُجريت تحسينات عرب مختلف التدابري )التكنولوجيا 

والعمليات واملطارات والتدابري القامئة عىل السوق(، مل يواكب تأثريها املوحد املوصوف يف هذا التقرير النمو القوي األخري يف الطلب عىل السفر الجوي، مم أدى إىل زيادة شاملة يف األثر البيئي.

إن التنسيق الفعال بني األطراف املعنية له أهمية قصوى لبناء التدابري القامئة ومعالجة التحديات البيئية، وبالتايل ضمن النجاح طويل األجل لقطاع الطريان. ويهدف هذا التقرير إىل نرش معلومات 

واضحة وموثوقة وموضوعية إلثراء هذه املناقشات ودعم التعاون داخل أوروبا.

www.easa.europa.eu/eaer



لوحة معلومات التقرير البيئي األورويب للطريان1

2017الوحدةاملؤرش
النسبة املئوية للتغيري 

حتى عام 2014  

النسبة املئوية للتغيري 

حتى عام 2005

الحركة الجوية

+60%+20%1 643بليوننقل الركاب بالكيلومرتات يف رحالت جوية تجارية )1(

+43%+11%8 603-عدد املدن أطراف الرحالت املقدمة معظم األسابيع )1(

الضوضاء

عدد األشخاص داخل محيط الضوضاء 55 ديسيبل يف مستوى النهار 
واملساء والليل )2(

+12%+14%2.58مليون

-14%-1%1091.24 جولمتوسط طاقة الضجيج لكل رحلة)3(

االنبعاثات

+16%+10%163مليون طنانبعاثات ثاين أكسيد الكربون لرحلة طريان كاملة )1(

انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الصافية »لرحلة طريان كاملة« مع 
تخفيضات نظام تداول االنبعاثات )1(

ال يوجد)4(+3%136مليون طن

+25%+12%839ألف طنانبعاثات أكاسيد النيرتوجني لرحلة طريان كاملة)1(

لرتات الوقود لكل متوسط استهالك الوقود للرحالت التجارية )1(

100 كيلومرت من 

الركاب

3.4%8-%24-

)1( جميع املغادرين من الـ 28 دولة األعضاء باالتحاد األورويب + رابطة التجارة الحرة األوروبية.

)2( 47 مطاًرا أوروبيًا كبريًا

)3( جميع املغادـرين والقادمني من الـ 28 دولة األعضاء باالتحاد األورويب + رابطة التجارة الحرة األوروبية.

)4( ال ينطبق »نظام تداول االنبعاثات« عىل الطريان يف عام 2005 

نظرة عامة عىل القطاع

• زاد عدد الرحالت الجوية بنسبة 8% بني عامي 2014 و2017، ومن املرجح أن يزيد بنسبة 42% من عام 2018 إىل عام 2040.	

• متكنت التحسينات التكنولوجية وتجديد األساطيل والكفاءة التشغيلية املتزايدة من موازنة تأثري النمو األخري جزئيًا، ولكن ال تزال هناك زيادة يف إجاميل الضوضاء واالنبعاثات منذ عام 2014.	

• يف عام 2016، كان الطريان مسوالً عن 3.6% من إجاميل انبعاثات الغازات الدفيئة يف دول االتحاد األورويب الـ 28 و13.4% من االنبعاثات الناجمة عن النقل.	

•  يف عام 2011، كان الطريان مسؤوالً عن تعرض نسبة 3.2% من مجموع السكان ملستويات النهار واملساء والليل فوق 55 ديسيبل من جميع املصادر التي يغطيها توجيه االتحاد األورويب 	

بشأن الضوضاء البيئية.

• عدد األشخاص الذين يتعرضون للضوضاء الخطرية يف حوايل 47 مطاًرا أوروبيًا كبريًا يُظهر استقراًرا محتمالً، ولكن بافرتاض عدم حدوث تغيري يف عدد السكان وعدم توسع املطار.	

• من املتوقع أن يزداد عدد املطارات الرئيسية التي تتعامل مع أكرث من 50000 حركة جوية سنوية من 82 يف عام 2017 إىل 110 يف عام 2040، وبالتايل قد يؤثر ضجيج الطريان عىل السكان	

• تستمر الكفاءة البيئية للطريان يف التحسن، وبحلول عام 2040، من املتوقع حدوث مزيد من التحسينات يف احرتاق الوقود لكل كيلومرت من املسافرين )–12%( وطاقة الضوضاء لكل رحلة )–%24(.	

• بحلول عام 2040، من املتوقع أن تزيد انبعاثات ثاين أكسيد الكربون وأكسيد النيرتوجني بنسبة 21% و16% عىل التوايل.	

يشري التظليل األحمر إىل تدهور املؤرش ذي الصلة والتظليل األخرض يشري إىل التحسن.  1



التكنولوجيا والتصميم

• توضح بيانات الشهادات الحديثة أن التقنيات املتطورة ما زالت مدمجة يف التصاميم الجديدة.	

•  أصبح معيار ضوضاء الطائرات الجديد قابالً للتطبيق يف 1 يناير 2018، وسيصبح من املمكن تطبيق معايري انبعاثات ثاين أكسيد الكربون للطائرة الجديدة والجسيامت الهبائية يف املحرك يف 1 	

يناير 2020.

• انخفض متوسط مستوى الضوضاء يف فئة الطائرات ذات املمر املزدوج يف األسطول األورويب بشكل كبري منذ عام 2008 بسبب إدخال طائرات إيرباص A350 وبوينغ 787.	

• ينبغي دمج التكنولوجيات الجديدة )مثل الطائرات ذات الحركة األرسع من الصوت والحرضية( بحرص يف نظام الطريان لتفادي تقويض التقدم املحرز يف تخفيف اآلثار البيئية..	

وقود الطريان املستدام

• من املرجح أن يظل استخدام وقود الطريان املستدام متدين يف الوقت الحايل ومحدود عىل املدى القصري.	

• من املمكن أن تساهم أنواع وقود الطريان املستدام يف التخفيف من التأثريات البيئية الحالية واملتوقعة يف مجال الطريان.	

•  هناك اهتامم مبصطلح »الوقود الكهربايئ«، والذي من املحتمل أن يشكل أنواع وقود بديلة دون انبعاثات. ومع ذلك، فقد تم تقديم عدد قليل من املشاريع البارزة بسبب ارتفاع تكاليف اإلنتاج..	

• اُعتمدت ستة مسارات إلنتاج وقود الطريان الحيوي، والعديد من املسارات األخرى يف عملية املوافقة.	

•  ميتلك االتحاد األورويب القدرة عىل زيادة قدرته عىل إنتاج وقود الطريان الحيوي، ولكن استيعاب رشكات الطريان ال يزال ضئيالً بسبب عوامل مختلفة، مبا يف ذلك التكلفة بالنسبة إىل وقود الطريان 	

التقليدي واألولوية املنخفضة يف معظم سياسات الطاقة الحيوية الوطنية.

• تهدف التطورات األخرية يف السياسات واملبادرات الصناعية إىل إحداث تأثري إيجايب عىل استيعاب وقود الطريان املستدام يف أوروبا.	

إدارة الحركة الجوية والعمليات

• تسري الكفاءة الجوية األفقية للطريق يف مسارها لتحقيق الهدف املحدد يف برنامج »سامء أوروبية واحدة« لعام 2019 مبا ال يزيد عن 2.60% مسافة إضافية.	

• ظلت الكفاءة التشغيلية للوصول إىل املطار وسري الطائرة عىل األرض مستقرة إىل حد ما خالل السنوات املاضية.	

• أدى إدخال املجال الجوي الحر إىل توفري انبعاث أكرث من 2.6 مليون طن من ثاين أكسيد الكربون منذ عام 2014 )حوايل 0.5% من إجاميل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف الطريان(.	

• تنطوي عمليات الهبوط املستمرة عىل إمكانية تقليل كٍل من الضوضاء وثاين أكسيد الكربون، السيام يف املنطقة األساسية األوروبية.	

• ال تتحقق دامئًا اإلمكانات الكاملة من املبادرات التشغيلية بسبب تضارب متطلبات املالحة الجوية )مثل السالمة والبيئة واالقتصاد والقدرة(.	

املطارات

• Lتضع الوكالة األوروبية لسالمة الطريان عمليات جديدة العتامد بيانات ضوضاء الطائرات وجمع شهادات ضوضاء الطائرات من أجل دعم نهج منسق إلدارة ضوضاء الطائرات.	

• متثل طائرات »الفصل 3« املمتثلة بشكل هاميش، كام هو محدد يف »النهج املتوازن«، أقل من 5% من العمليات يف أوروبا خالل عام 2017.	

•  تستخدم رسوم الضوضاء واالنبعاثات عىل نطاق واسع، ولكن من غري املرجح أن يؤثر خفض مستوى الرسوم )أقل من 1% من تكاليف تشغيل رشكات الطريان( عىل األسطول العامل يف املطارات.	

•  منذ عام 2015، زاد عدد املطارات األوروبية املشاركة يف اعتامد الكربون يف املطارات من 92 إىل 133، وارتفعت املطارات التي وصلت إىل حالة محايدة لثاين أكسيد الكربون من 20 إىل 37.	

• يُعد إرشاك األطراف املعنية أمرًا بالغ األهمية لتحديد تدابري التخفيف املتوازنة، وميكن القيام بذلك من خالل عمليات مثل اإلدارة البيئية التعاونية، والتي نُفذت بالفعل يف 25 مطاًرا.	

التدابري القامئة عىل السوق

• التدابري القامئة عىل السوق هي أدوات مصممة ملعالجة األثر املناخي للطريان، مبا يتجاوز التدابري التشغيلية والتكنولوجية أو الوقود املستدام للطريان.	

•  بني عامي 2013 و2020، سيتحقق صايف توفري انبعاثات يقدر بـ 193.4 مليون طن مرتي من ثاين أكسيد الكربون )ضعف االنبعاثات السنوية لبلجيكا( بالطريان عن طريق أنظمة تداول االنبعاثات 	

باالتحاد األورويب من خالل متويل خفض االنبعاثات يف القطاعات األخرى.

•  يف عام 2016، تم التوصل إىل اتفاق يف منظمة الطريان املدين الدولية من أجل وضع مخطط تعويض الكربون وخفضه يف مجال الطريان الدويل. واعتباًرا من 5 نوفمرب 2018، تعتزم 76 دولة التطوع 	

لتعويض انبعاثاتها من عام 2021، وهو ما ميثل 76% من نشاط الطريان الدويل.

•  أنظمة تداول االنبعاثات )مثل ETS( ومخططات التعويض )مثل CORSIA(، تعالج كالً من انبعاثات الطريان ولكنها تختلف يف طريقة عملها. وتعمل »أنظمة تداول االنبعاثات« عموًما عىل 	

تحقيق أهداف خفض االنبعاثات عىل مستوى االقتصاد، بينام تعوض مخططات التعويض أيًضا االنبعاثات عن طريق التخفيضات يف القطاعات األخرى ولكن بدون الحد األقىص املرتبط بها.

• تتوقف الفعالية البيئية للتعويضات عىل التنفيذ القوي لضامن عدم حدوث تخفيضات االنبعاثات املحققة يف غياب املخطط.	



اآلثار البيئية للطريان

• يرتبط التعرض طويل األجل لضوضاء الطائرات مبجموعة متنوعة من التأثريات الصحية، مبا يف ذلك مرض القلب اإلقفاري واضطرابات النوم واإلزعاج والضعف اإلدرايك.	

• أظهرت حاالت اإلزعاج التي أبلغ عنها السكان عند مستوى معني من ضوضاء الطائرات أنه أكرب من ذلك الناجم عن مصادر النقل األخرى.	

•  توجد تقديرات جيدة ملعظم امللوثات املنبعثة من األنشطة املتعلقة بالطريان والتي تؤثر عىل جودة الهواء واآلثار الصحية الالحقة، عىل الرغم من بقاء الفجوات يف املعرفة )مثل تأثري الجسيامت 	

متناهية الصغر(.

• يجعل املستوى العايل من الفهم العلمي لتأثري املناخ عىل املدى الطويل من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف مجال الطريان هدفًا واضًحا وهاًما لجهود التخفيف.	

•  ال ميكن تجاهل التأثريات املناخية الناجمة عن انبعاثات أخرى غري ثاين أكسيد الكربون )مثل أكاسيد النيرتوجني والجسيامت( ألنها متثل آثار االحرتار التي تكون مهمة عىل املدى القصري، ولكن 	

يرتاوح مستوى الفهم العلمي لحجم اآلثار من متوسط إىل منخفض للغاية.

• تتخذ الكثري من الدول واملنظامت إجراءات للتكيف وبناء القدرة عىل التكيف مع التأثريات التي سيحدثها تغري املناخ عىل قطاع الطريان )مثل ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستويات سطح البحر(.	
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